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Opgave 1 
 

Anders Ahler, der sammen med sin familie var bosiddende i en villa lidt uden for Århus, tiltrådte 

den 1. januar 2005 en fast stilling i København som cheføkonom i Nordic-Bank. Anders Ahler 

valgte dog dels af hensyn til sin kones arbejde dels af hensyn til børnenes skolegang at forblive 

bosiddende i Århus. I stedet indgik Anders Ahler den 15. december 2004 aftale om køb af en 

mindre 1-værelses lejlighed i det centrale København for kontant kr. 1.5 mio. med overtagelsesdag 

den 1. januar 2005. Nordic-Bank havde til finansiering af ejerlejlighedskøbet ydet Anders Ahler et 

lån på 2 %. Mindsterenten efter kursgevinstloven udgjorde på udlånstidspunktet 3 %. Skulle Anders 

Ahler have optaget dette lån som almindelig bankkunde, måtte han forudse en rentesats på 6 %.   

 

I løbet af januar måned 2005 havde Anders Ahler indkøbt diverse møbler for i alt kr. 30.000. 

Ejerlejligheden benyttede Anders Ahler som udgangspunkt fra mandag til fredag, mens han 

tilbragte weekender og ferier hjemme hos familien i Århus. Det var dog normalt muligt for Anders 

Ahler at planlægge en ugentlig hjemmearbejdsdag. Nordic-Bank havde således fra 

ansættelsesforholdets påbegyndelse stillet en computer med tilbehør til rådighed for Anders Ahler 

til en samlet værdi af kr. 35.000. Nordic-Bank havde i den forbindelse desuden afholdt en udgift på 

kr. 4.200 til installation af en tyverialarm i villaen i Århus. Formålet hermed var dels at sikre den 

kostbare computer dels at undgå, at de personfølsomme oplysninger, som Anders Ahler via sit 

arbejde lå inde med, ikke blev stjålet. Endelig havde Anders Ahlers arbejdsgiver i indkomståret 

2005 afholdt udgifter til et årsabonnement på Dagbladet Børsen. Udgiften hertil androg for Nordic-

Bank kr. 2.700. Sideløbende hermed valgte Anders Ahler dog at fortsætte sit privattegnede 

abonnement på Jyllands-Posten. Anders Ahler havde endvidere for egen regning valgt at abonnere 

på tidsskriftet Penge og Privatøkonomi bl.a. med det formål at spotte nye tendenser på 

kapitalmarkedet. Udgiften hertil i 2005 udgjorde for Anders Ahler kr. 900.   

 

Den 1. maj 2006 tiltrådte Anders Ahler en stilling som filialdirektør i Nordic-Banks afdeling i 

Århus. Han besluttede derfor at skille sig af med ejerlejligheden i København. Aftale om salg blev 

indgået den 15. maj 2006 med overtagelsesdag den 1. juli 2006. Salget indbragte Anders Ahler 

kontant kr. 1.9 mio. Omkostningerne ved handlen udgjorde kr. 60.000. Anders Ahler havde i 

forbindelse med tiltrædelsen af stillingen i Århus afholdt flytteudgifter på kr. 5.000. Han modtog i 

den forbindelse kr. 2.500 fra Nordic-Bank svarende til halvdelen af den afholdte udgift.     
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Spørgsmål 1.1: Giv en begrundet redegørelse for, hvilke beskatningsmæssige problemer det 

skitserede hændelsesforløb aktualiserer for henholdsvis Anders Ahler og Nordic-Bank. 

 

Anders Ahler havde ikke tidligere handlet med aktier. Et overrevet korsbånd i forbindelse med en 

håndboldkamp tilbage i 2004 havde imidlertid i december måned 2005 afstedkommet en 

erstatningsudbetaling på kr. 150.000 som følge af varigt mén. Han besluttede sig for at anbringe de 

udbetalte midler i aktier. 

 

Den 2. januar 2006 købte han nominelt kr. 60.000 aktier i det børsnoterede biotekselskab Bio-

Science A/S i forventning om en hurtig kursstigning. Anskaffelseskursen udgjorde 150 svarende til 

en anskaffelsessum på kr. 90.000. Allerede i april måned 2006 blev Anders Ahler som følge af sin 

aktiebesiddelse tildelt fondsaktier i forbindelse med en kapitalforhøjelse i Bio-Science A/S. Han 

modtog således nominelt kr. 10.000 fondsaktier. Anders Ahler mente at have hørt, at en 

kapitalforhøjelse ofte i praksis blev efterfulgt af en kursstigning på aktierne, og han besluttede sig 

på den baggrund for at anbringe resten af den modtagne erstatningssum i aktier i selv samme 

selskab. Dagen efter modtagelsen af fondsaktierne købte han herefter nominelt kr. 30.000 aktier til 

kurs 200 svarende til en anskaffelsessum på kr. 60.000. Kursen på aktierne udviklede sig i den 

efterfølgende tid gunstigt for Anders Ahler. I juli måned 2006 var kursen helt oppe på 400, og 

udsigten til en betydelig økonomisk gevinst fik Anders Ahler til øjeblikkeligt at sælge nominelt kr. 

60.000 af sin samlede aktiebeholdning på nominelt kr. 100.000. Afståelsessummen udgjorde 

således kr. 240.000. I august måned 2006 blev det imidlertid afsløret, at Bio-Science A/S havde 

snydt med nogle patenter, og kursen på selskabets aktier styrtdykkede. I begyndelsen af september 

måned blev selskabet taget under konkursbehandling, og det stod umiddelbart herefter klart, at hele 

aktiekapitalen var tabt. Konkursboet blev afsluttet den 10. januar 2007 uden udlodning til 

aktionærerne.          

 

Spørgsmål 1.2: Redegør for, hvilke beskatningsmæssige konsekvenser, der udløses for Anders 

Ahler som følge af det skitserede hændelsesforløb.   

 

 

 

 



 4

Opgave 2 

 

Carsten Conrad havde siden 2002 været ansat som ingeniør i entreprenørvirksomheden Byg & Bo 

A/S. Hans arbejde bestod i at udregne tilbud på byggeentrepriser udbudt i licitation. Pr. 1. januar 

2006 opsagde Carsten Conrad imidlertid sin ansættelsesaftale med Byg & Bo A/S, og etablerede 

umiddelbart herefter egen entreprenørvirksomhed – CC Byggestyring, der blev drevet som en 

personlig virksomhed. Virksomheden var anført i både telefonbogen og på Dansk 

Byggeinformations hjemmeside. Carsten Conrad havde desuden i forbindelse med etableringen 

tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækkede ansvar for fejl og mangler fra hans side. Den 

årlige forsikringspræmie udgjorde kr. 12.000. Carsten Conrad havde lejet sig ind i et mindre lokale i 

nærheden af sin bopæl. Der var mellem Carsten Conrad og udlejer aftalt uopsigelighed i to år og en 

månedlig leje på kr. 3.000. Carsten Conrad besluttede sig for at betale det samlede lejebeløb på kr. 

72.000 straks. Carsten Conrad havde haft sin gode ven, advokat Dennis Dirk, til at se på 

lejekontrakten. Som vederlag herfor havde Carsten Conrad betalt Dennis Dirk kr. 1.500, hvilket var 

en såkaldt ”vennepris”. Markedsprisen for ydelsen kunne således fastsættes til kr. 3.000.  

 

Allerede i marts måned 2006 blev Carsten Conrad imidlertid kontaktet af sin tidligere arbejdsgiver 

Byg & Bo A/S hvilket skyldtes, at Byg & Bo A/S netop havde modtaget en ordre i millionklassen. 

Carsten Conrads afløser i firmaet var endnu ikke fundet, og der blev derfor indgået en aftale mellem 

Carsten Conrad og Byg & Bo A/S om, at CC Byggestyring på konsulentbasis skulle udføre arbejde 

for Byg & Bo A/S. Det blev i den forbindelse aftalt, at CC Byggestyring for arbejdet skulle 

vederlægges med kr. 800 + moms pr. medgået time, og at det samlede timeforbrug månedligt skulle 

faktureres til Byg & Bo A/S. I de første tre måneder var CC Byggestyring dog garanteret 

fakturering af mindst 50 konsulenttimer pr. måned. Kontrakten mellem Byg og Bo A/S blev indgået 

for en periode på foreløbigt seks måneder med mulighed for forlængelse. CC Byggestyring var 

ifølge aftalen med Byg & Byg A/S frit stillet med hensyn til at påtage sig andre opgaver.  

 

Arbejdet for Byg & Bo A/S havde vist sig mere omfattende end først antaget, og CC Byggestyring 

havde i 2006 kun haft yderligere én kunde, Erik Elmer, til hvem der var faktureret konsulentydelser 

for i alt kr. 70.000. Umiddelbart efter færdiggørelsen af denne konsulentopgave i april måned havde 

det imidlertid vist sig, at Erik Elmer var ude af stand til at betale, og Carsten Conrad måtte derfor 

affinde sig med i stedet som betaling at modtage Erik Elmers gamle VW Polo til fuld og endelig 
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betaling. Bilen var af en uafhængig bilforhandler blevet vurderet til kr. 70.000, men ifølge Erik 

Elmer kunne den sælges for mindst kr. 80.000. I oktober måned 2006 lykkes det Carsten Conrad – 

efter at have kørt adskillige kilometer i bilen - at få solgt Poloen for kr. 60.000. 

 

I indkomståret 2006 havde CC Byggestyring udstedt regninger til Byg & Bo A/S på i alt kr. 

500.000. Carsten Conrad havde til brug for arbejdet blandt andet afholdt udgifter på kr. 4.000 til 

anskaffelse af diverse kontorartikler (papir, skriveartikler, mapper m.v.). Ved udgangen af 

indkomståret 2006 havde Carsten Conrad forbrugt ca. halvdelen af kontorartiklerne.  

 

Spørgsmål 2.1: Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige virkninger af det 

skitserede hændelsesforløb for både Carsten Conrad og Dennis Dirk. 

 

Carsten Conrads hustru, Louise Conrad, som var fuldtidsansat i en mindre revisionsvirksomhed, 

havde i 2006 bistået sin mand med bogføringen i CC Byggestyring. Som vederlag herfor havde 

Louise Conrad, som skønsmæssigt havde lagt 100 timer i arbejdet, modtaget kr. 30.000. Eftersom 

vederlaget ikke oversteg personfradraget, var Carsten Conrad af den formening, at overførslen var 

skattefri. Han havde således hverken indeholdt eller indbetalt A-skat af beløbet. 

 

Spørgsmål 2.2: Der ønskes en begrundet stillingtagen til de beskatningsmæssige konsekvenser 

af overførslen på kr. 30.000 mellem Carsten og Louise Conrad. 

 

   


